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Een revolutionaire
‘richtkijker’ voor
hagelgeweren

REDRING
Uw JAGEN was, samen met nog enkele
gerenommeerde wapenmakers en
handelaars, onlangs te gast in het prachtige
jachtgebied van Kurt Beulens te Jodoigne.
Wij mochten er kennismaken met

N

a de verwelkoming met geurige koffie en kraakverse koffiekoeken
kregen de genodigden een 50 minuten durende uitleg en toelichting over een revolutionair stuk optiek dat de Redring toch wel is. De
boeiende uitleg werd gegeven door Hendrik van de producerende firma. De
vragen van de gasten werden op een deskundige wijze beantwoord. Daarna
kregen wij de gelegenheid, om achter het jachthuis, waar een kleimachine was
opgesteld, de opgedane kennis in de praktijk uit te testen.
Bij de eerste kennismaking was het toch wel even wennen. Maar al vlug hadden de meeste gasten de slag te pakken en werden talloze clay’s tot poeder
herleid.
Na een heerlijke lunch, begaf iedereen zich naar het prachtige en uitstekend
verzorgde jachtgebied van Kurt, waar talloze snelvliegende fazanten, eenden
en duiven zich moesten meten met de revolutionaire Redring. Vele vliegers
werden door de gasten probleemloos uit de lucht geplukt. De talloze hazen die
zich blootgaven in het besneeuwde veld werden door de jagers geschoond.
De sneeuw en een lichte nevel, bijwijlen doorprikt door een voorzichtige waterzon, gaven het jachtveld een bijna onwezenlijk uitzicht. Kortom, dit was een
droom-decor voor een prachtige dag.

een revolutionair product van de Zweedse
firma Redring AB uit Gothenburg.
Gasten waren naast jachtheer Kurt Beulens,
de heren Cornelis t‘ Mannetje van de firma
Vinck & Co, invoerder, en Hendrik
van Redring AB.

Een Redring kan voorlopig gemonteerd
worden op een superposé en een semiautomaat. Aan een vizier voor juxtaposés wordt op dit ogenblik gewerkt.

HEt product
De Redring is de vrucht van jarenlang onderzoek en ontwikkeling door de
Zweedse firma P-O Östergren. P-O is zeer bekend bij jagers en sportschutters in
de Scandinavische landen en ver daarbuiten. De firma runt al meer dan 25 jaar
een jagers- en schuttersschool. Meer dan 30.000 jagers en schutters kregen er
hun opleiding en legden er hun examen af.
De Redring is eigenlijk al van bij het begin een briljant idee en is ondertussen een product van wereldklasse, ontworpen,ontwikkeld en geproduceerd
in Zweden. Op het gebied van kwaliteit en design werd geen enkele toegeving gedaan.
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Het sobere design van Redring geeft aan ieder wapen extra klasse. Het is ontworpen voor
superposés en semi-automaten. Ook voor de
juxta’s wordt naar een oplossing gezocht.
De Redring past op 95% van de gladloopwapens met een bies van 5 tot 11.5 mm. De RR kan
ook zonder problemen van het ene wapen op
het andere overgeplaatst worden. Er hoeft niets
te worden ingeschoten of aangepast. Het afne-

Met een totaal gewicht van slechts 192 gram wordt de
balans van het wapen helemaal niet verstoord.

men van de RR vraagt een kleine tien seconden, wat zeer praktisch is bij regenweer. Men kan dan in een mum van tijd de RR
afnemen en keep korrel verder jagen. Door zijn lichte gewicht
heeft de RR geen enkele invloed op de balans van het wapen.
De voordelen van de RR zijn zeer groot. De jager-sportschutter
moet wel leren om voortaan met beide ogen open te schieten.
Trying is the keyword! Er hoeft geen rekening te worden gehouden met dominante ogen e.d. de schutter kan nu zelfs zien
waar zijn schot terecht komt, wat een groot voordeel is zeker
voor kleischutters. De jager dan, heeft met de RR een niet te
onderschatten voordeel omdat hij veel beter de afstand tot het
te beschieten stuk kan inschatten. De verhouding van het wild in
de rode ring geeft de jager een indicatie van de afstand waarop
het stuk zich bevindt en laat hem toe steeds een weidelijk schot
te plaatsen. Excuses voor te verre schoten worden door de RR
onmogelijk gemaakt.
De Redring werkt op een batterij van 1.5 volt met zowat 300 uur
levensduur. Na de jacht vergeten uit te zetten? Geen probleem
het toestelletje schakelt zichzelf uit na 4 uur.
Door de gepatenteerde spotmeting past de rode ring zich automatisch aan, aan de lichtachtergrond van het doelwit. Daardoor
blijft de ring steeds duidelijk zichtbaar. Iedere Redring heeft een
uniek nummer en is voorzien van een USB aansluiting.
Het geheel weegt met montage 192 gr. en meet 134 op 44 mm.
Het design is sober en tijdloos mooi en vervaardigd uit ultra
licht en stevig vliegtuig aluminium. Eens gemonteerd steekt het
33.6 mm uit boven de bies van het wapen. De RR heeft tevens
een gepatenteerde schokabsorptie.
Één nadeel,misschien, is de prijs van de Redring. De producent
heeft geopteerd één vaste prijs, 790 euro, voor heel Europa.
Het lijkt op het eerste zicht niet goedkoop. Toch is dit zeer relatief. De koper krijgt voor die prijs een wereldsproduct met vijf
jaar garantie. Het product geeft aan de gebruiker enorm veel
voldoening, schietzekerheid en jachtplezier. Het stukje optiek
kan op luttele seconden van het ene wapen op het andere overgeplaatst worden, men kan het dus delen met vrienden, broers,

Met een Redring moet men leren met beide ogen open te
schieten.
zonen of dochters. Voor beginnende jagers of sportschutters is
de Redring zeker zijn prijs waard. Voor oudere jagers en sportschutters waarvan het zicht misschien wat begint te verminderen of waarvan het dominante oog juist aan de verkeerde kant
zit, is er nu, dankzij PO Östergren uit Zweden, een oplossing, de
“Redring”. Zeker het proberen waard!
Geïnteresseerden kunnen voor nog meer details terecht op
www.redringsight.com
Met dank van ondergetekende en JAGEN aan Kurt, Cornelis en
Hendrik voor de prachtige dag en de unieke ervaring met een
revolutionair stuk optiek. n

Ook in de jachtpraktijk voldeed de Redring.
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